Virkatut tyynyt 237-08
Koko: n. 45 x 45 cm
Lanka: Gjestal Baby Ull (100 % merinovilla, 50 g = n. 175 m), tyynyt virkataan kaksinkertaisella langalla
Langanmenekki: yhteen tyynyyn 6 kerää punaista tai luonnonvalkoista
Virkkuukoukku: 5-6 mm
Tiheys: 15 ks ja 18 krs kaksinkertaisella langalla = 10 x 10 cm
Muut tarvikkeet: tyyny (n. 50 x 50 cm), vetoketju (n. 30 cm)

Kohopuolipylväs
Puolipylväs virkataan edellisen kerroksen puolipylvään varren ympärille: ota koukulle langankierto, vie koukku
seuraavan puolipylvään takaa (eli vie koukku puolipylvään oikealta puolelta työn taakse ja tuo se puolipylvään
vasemmalta puolelta työn eteen), ota lanka koukulle ja vedä silmukka puolipylvään takaa työn eteen
silmukaksi (koukulla on nyt 3 s), ota lanka koukulle ja vedä kaikkien 3 silmukan läpi.
Pallosilmukka
Virkkaa seuraavaan kiinteään silmukkaan: *ota langankierto koukulle, vie koukku ks:aan ja vedä lanka läpi
silmukaksi, venytä koukulla olevia silmukoita hieman (koukulla on nyt 2 + 1 s)*, toista *-* vielä 4 kertaa
(koukulla on nyt 10 + 1 s), ota lanka koukulle ja vedä 10 silmukan läpi (koukulla on nyt 2 s), kiristä lankaa ja
vedä lanka vielä loppujen 2 s:n läpi.
Rapuvirkkaus
Virkkaa kiinteitä silmukoita vasemmalta oikealle.

Koko työ virkataan kaksinkertaisella langalla. Takakappaleet ja viimeistely ovat samanlaiset molemmissa
tyynymalleissa.
Kohoraitainen etukappale
Virkkaa 69 kjs.
1. krs (np): Ylitä 2 kjs ja virkkaa sitten 1 ks joka kjs:aan (= 67 ks).
2.-11. krs: Virkkaa kääntymiseen 1 kjs ja sitten 1 ks joka s:aan.
12. krs (op): Virkkaa kääntymiseen 1 ks ja sitten 1 puolip joka s:aan.
13. krs (np): Virkkaa kääntymiseen 1 kjs ja sitten 1 kohopuolip joka s:aan. Huolehdi, että silmukkaluku pysyy
koko ajan samana.
Toista krs:ia 12-13 vielä 8 kertaa (= yhteensä 9 kohoraitaa).
Virkkaa sitten 12 krs kiinteitä silmukoita kuten aiemmin, 9 kohoraitaa toistaen krs:ia 12-13 ja vielä 12 krs
kiinteitä silmukoita.
Katkaise lanka ja vedä langanpää viimeisen silmukan läpi.
Nypyllinen etukappale
Virkkaa 69 kjs.
1. krs (np): Ylitä 2 kjs ja virkkaa sitten 1 ks joka kjs:aan (= 67 ks).
2.-3. krs: Virkkaa kääntymiseen 1 kjs ja sitten 1 ks joka s:aan.
4. krs (np): Virkkaa kääntymiseen 1 kjs, 3 ks, *1 pallosilmukka, 5 ks*, toista *-* kerroksen loppuun, virkkaa
lopuksi 1 pallosilmukka, 3 ks.
5.-7. krs: Virkkaa kääntymiseen 1 kjs ja sitten 1 ks joka s:aan.
8. krs (np): Virkkaa kääntymiseen 1 kjs, 6 ks, *1 pallosilmukka, 5 ks*, toista *-* kerroksen loppuun, virkkaa
lopuksi 1 pallosilmukka, 6 ks.
9.-11. krs: Virkkaa kääntymiseen 1 kjs ja sitten 1 ks joka s:aan.
Toista krs:t 4-11 vielä 9 kertaa, ja lopuksi vielä krs:t 4-7 kerran. Katkaise lanka ja vedä langanpää viimeisen
silmukan läpi.
Takakappale
Virkkaa 69 kjs.
1. krs: Ylitä 2 kjs ja virkkaa sitten 1 ks joka kjs:aan (= 67 ks).
2. krs ja kaikki loput krs:t: Virkkaa kääntymiseen 1 kjs ja sitten 1 ks joka s:aan.
Virkkaa näin, kunnes työn korkeus on n. puolet etukappaleesta. Tee sitten halkio vetoketjua varten: korvaa
kerroksen keskimmäiset 47 ks virkkaamalla 47 kjs. Virkkaa seuraavalla kerroksella 1 ks jokaiseen kjs:aan. Jatka
taas virkaten kuten aiemmin, kunnes työ on etukappaleen korkuinen. Katkaise lanka ja vedä langanpää
viimeisen silmukan läpi.
Viimeistely
Ompele vetoketju takakappaleen halkioon.
Aseta etu- ja takakappale np:t vastakkain ja virkkaa reunat yhteen kiintein silmukoin kaikilta sivuilta, huolehdi
että vastakkaisilla sivuilla on yhtä monta silmukkaa ja virkkaa jokaiseen kulmaan 3 ks. Sulje kerros ps:lla
ensimmäiseen ks:aan. Virkkaa vielä 1 krs rapuvirkkausta. Katkaise lanka, vedä langanpää viimeisen silmukan
läpi ja päättele. Voit tarvittaessa silittää tyynynpäällisen kevyesti kostean liinan läpi.
Tee halutessasi neljä tupsua ja kiinnitä ne tyynyn kulmiin.
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